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Abstractt in Dutch 

Vanaff  de jaren vijfti g is duidelijk geworden dat de economische groei in Westerse landen met 
namee veroorzaakt is door technologische ontwikkeling en slechts voor een klein deel door de 
toenamee van de inzet van arbeid, kapitaal en andere productiefactoren. Het heeft evenwel 
langg geduurd voordat het onderwerp van technologische ontwikkeling een volwaardige plaats 
kreegg in de economische theorievorming. Pas in de jaren tachtig is de mate van 
technologischee ontwikkeling als endogene variabele in groeimodellen opgenomen in plaats 
vann als exogene variabele. 

Hoewell  de aandacht voor technologische ontwikkeling in de economische theorie 
recentelijkk is toegenomen is de gehanteerde definitie van technologie nog steeds gebaseerd op 
diee van de neoklassieke theorie van productie zoals ontwikkeld in de eerste helft van de 20e 
eeuw.. Daarin wordt technologie gemodelleerd als een coördinaat in de ruimte van 
productiefactoren.. Met andere worden, een technologie wordt per definitie als 
productietechnologiee opgevat en deze wordt louter beschreven in termen van de combinatie 
vann productiefactoren die benodigd zijn om een bepaald economisch goed te kunnen 
voortbrengen.. De keuze van bedrijven voor de ene of andere technologie kan dan worden 
afgeleidd als een kostenminimalisatie probleem. Afhankelijk van de prijzen van 
productiefactorenn wordt die technologie gekozen die de totale kosten minimaliseert. 

Hett kostenminimalisatie model is later uitgebreid door Atkinson en Stiglitz (1969) 
mett verwachtingen ten aanzien van de toekomstige technologische ontwikkeling. In dat geval 
kiestt een bedrijf de technologie die de kosten minimaliseert met inachtneming van verwachte 
snelheidd van technologische ontwikkeling die per technologie verschillend kan zijn. Een 
belangrijkee veronderstelling die hierbij gemaakt wordt is dat bedrijven in staat zijn de juiste 
voorspellingg te kunnen maken omtrent het potentieel van de toekomstige ontwikkeling in elke 
beschikbaree technologie. 

Niett alle economen volgden de neoklassieke theorie waarin bedrijven worden 
verondersteldd een optimale keuze te kunnen maken tussen verschillende technologische 
opties.. Economen als Schumpeter (1934, 1942), Rosenberg (1969) en David (1975, 1985) 
hieldenn zich op een historische wijze bezig met de bestudering van technologische 
ontwikkeling.. Hun vertrekpunt verschilt in belangrijke opzichten van de veronderstellingen 
diee centraal staan in neoklassieke theorie. In plaats van bedrijven op te vatten als kosten 
minimaliserendee agenten die beschikken over de juiste informatie aangaande de toekomstige 
ontwikkelingg van de verschillende technologische opties, veronderstellen zij dat bedrijven 
eenn "begrensde rationaliteit" kennen a la Simon (1955), en dientengevolge niet altijd in staat 
zijnn hun kosten te minimaliseren en hun winsten te maximaliseren. 

Dee veronderstelling van begrensde rationaliteit is eind jaren zeventig overgenomen 
doorr "evolutionaire economen" die in navolging van Schumpeter de economie opvatten als 
eenn evoluerend systeem waarin continu vernieuwingen worden geïntroduceerd in de vorm 
vann innovaties (Nelson en Winter 1982; Dosi e.a. 1988). Deze vernieuwingen betreffen niet 
alleenn niet procesinnovaties in productietechnieken, maar ook productinnovaties en 
organisatorischee innovaties. 

Eenn belangrijke verklaring waarom bedrijven moeilijk kunnen inschatten wat de 
omvangg van toekomstige ontwikkeling zal zijn in verschillende technische opties, is dat de 
effectenn van veranderingen in technologie niet goed te voorspellen zijn. Technologische 
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artefactenn zijn complexe gehelen. Zij bestaan uit veel componenten die in hun functioneren 
afhankelijkk zijn van elkaar. Een verandering in één onderdeel van een technologisch artefact 
zall  dus gevolgen hebben voor andere onderdelen in het systeem. 

InIn dit proefschrift staat de vraag centraal hoe men technologische ontwikkeling in een 
modell  kan weergeven wanneer technologische artefacten worden opgevat als complexe 
systemenn waarin de onderdelen in samenhang functioneren en derhalve moeilijk 
geoptimaliseerdd kunnen worden. Hierbij wordt productinnovatie in complexe artefacten als 
uitgangspuntt genomen, maar wordt tevens aangegeven in hoeverre het model zijn toepassing 
kann vinden in analyses van procesinnovatie en organisatorische innovatie. De belangrijkste 
bijdragee van het proefschrift is de voorgestelde synthese tussen complexiteitstheorie, 
entropiestatitiekk en data over productkarakteristieken. 

Hett model van complexe technologische systemen dat in dit proefschrift is ontwikkeld, kent 
zijnn oorsprong in de biologische evolutietheorie. Het model is ontwikkeld door Kauffman 
(1993)) die het de naam NK-model gaf. Het NK-model is gegeneraliseerd door Altenberg 
(1997)) voor wat betreft systemen waarin het aantal functionele eigenschappen niet per se 
gelijkk is aan het aantal elementen, en door de auteur voor wat betreft heterogene selectie-
omgevingenn (het bestaan van verschillende gebruikersgroepen die de functies van een 
technologiee verschillend waarderen). 

Zoalss een organisme kan worden opgevat als een set van genen en een set van 
functionelee eigenschappen kan een ontwerp van een artefact worden opgevat als een set van 
"genotypische""  en "fenotypische" variabelen (Saviotti and Metcalfe 1984). De formele 
overeenkomstt tussen organismen en artefacten met betrekking tot hun beschrijving is ook 
onderkendd door Kauffman and Macready (1995). Let wel, de wijze van reproductie van een 
organismee en het proces van overerving is geheel anders bij organismen en artefacten. 

Inn het gegeneraliseerde NK-model wordt een "organisme" beschreven door twee sets 
vann variabelen. Ten eerste wordt het genotype van een organisme beschreven als een binaire 
stringg die de toestand van een N aantal genen aanduidt. De genetische mogelijkhedenruimte 
heeftt derhalve een omvang van 2N combinaties. Ten tweede wordt het fenotype beschreven 
doorr een F aantal functionele eigenschappen die worden uitgedrukt in termen van fitness 
waardenn tussen 0.00 en 1.00. 

Inn de context van een complex technologisch artefact betreft het genotype van een 
artefactt de componenten van het systeem - of algemener gezegd de technische dimensies -, en 
hett fenotype betreft de set van functionele eigenschappen op basis waarvan gebruikers een 
keuzee maken. Complexiteit in het artefact kan worden weergegeven in een matrix van N 
technischee dimensies en F functionele eigenschappen. Deze vorm van complexiteit betekent 
datt elke verandering in een technische dimensie veranderingen teweeg brengt in meerdere 
functionelee eigenschappen, en dat elke functionele eigenschap wordt bepaald door keuzen in 
meerderee technische dimensies. Deze complexe relaties tussen technische dimensies en 
functionelee eigenschappen maakt dat doorgaans een bepaalde functie slechts geoptimaliseerd 
kann worden ten koste van andere functies (trade-qffs). 

Hett innovatieproces kan nu op verschillende manieren worden gemodelleerd. Eén 
mogelijkee zoekstrategie die ingenieurs kunnen volgen is triaUand-error. Deze zoekstrategie 
iss myopisch in de zin dat de strategie gebaseerd is op het evalueren van een verandering in 
slechtss één technische dimensie (bijv. de introductie van een nieuwe motor in een vliegtuig). 
Wanneerr deze verandering een verbetering betekent in de kwaliteit van de technologie zoals 
uitgedruktt door een preferentiefunctie van gebruikers, wordt de verandering geaccepteerd en 
zoektt men verder in het nieuwe ontwerp. Wanneer de verandering een verslechtering van 
kwaliteitt tot gevolg heeft dan wordt de verandering niet geaccepteerd en probeert men 
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vervolgenss in het oude ontwerp een verandering in een andere dimensie. Zoals reeds 
opgemerktt door Simon (1969) heeft deze strategie belangrijke overeenkomsten met het 
process van natuurlijke selectie in de biologie. Veranderingen in organismen zijn immers ook 
myopischh in de zin dat mutatie in één gen plaatsvindt en dat deze mutatie zich verspreidt in 
dee populatie van organismen wanneer het geheel van functionele eigenschappen (fitness) 
doorr de mutatie verbeterd is. 

Alss men de fitness waarden van de verschillende ontwerpen opvat als een landschap, 
dann kan het zoekproces metaforisch worden beschreven als het beklimmen van een berg (hitt-
climbing).climbing). Het proces van irial-and-error kan dus doorgaan totdat een ontwerp is gevonden 
waarvoorr geldt dat elke verandering in één dimensie louter verslechteringen teweeg brengt in 
dee kwaliteit. Op dat moment bevindt een ontwerper zich op een bergtop oftewel een lokaal 
optimum.. Er is geen enkele zekerheid dat het lokale optimum dat gevonden wordt, ook het 
globalee optimum is aangezien andere "toppen" in het landschap onzichtbaar blijven. 

Inn tegenstelling tot biologische evolutie waarin mutaties zich beperken tot een 
veranderingg in één enkele gen, kunnen ontwerpers zich bedienen van vele andere 
zoekstrategieën.. Een belangrijke onderzoeksvraag die in het proefschrift verder wordt 
uitgewerktt is derhalve welke zoekstrategie gepast is afhankelijk van de complexiteit van een 
systeemm en de wensen van gebruikers. 

Tweee alternatieve zoekstrategieën worden vervolgens behandeld. De ene strategie 
kenmerktt zich door zoekgedrag in ontwerpruimte (design space search) en de andere 
strategiee door zoekgedrag in functionele ruimte (function space search). Zoeken in 
ontwerpruimtee kan door middel van mutaties in één of meerdere dimensies tegelijk. De vraag 
wordtt dan hoe het optimale aantal dimensies waarin tegelijk gezocht wordt, kan worden 
bepaald.. Dit optimale aantal hangt af van de mate van decompositie van een systeem. Hoe 
groterr de mate waarin een systeem kan opgedeeld worden in onafhankelijke subsystemen, des 
tee kleiner het aantal dimensies waarin tegelijk hoeft worden gezocht. 

Daarnaastt kan men ook spreken van quasi-decompositie van een systeem wanneer een 
systeemm in strikte zin niet kan worden opgedeeld in onafhankelijke subsystemen, maar wel in 
quasi-onafhankelijkee subsystemen (Simon 1969). Over het algemeen geldt dat zelfs wanneer 
eenn systeem met precies op te delen is in subsystemen, het opdelen toch zinvol is om zoektijd 
tee besparen. De tijdsbesparing gaat evenwel ten koste van de uiteindelijke kwaliteit van het 
ontwerp.. Een simulatie in het proefschrift laat zien dat de optimale zoekstrategie is er één die 
niett gericht is op het vinden van het optimale ontwerp maar één die gericht is op het vinden 
vann een ontwerp met een redelijke kwaliteit in relatief korte tijd. 

InIn tegenstelling tot zoekgedrag in ontwerpruimte start het zoeken in functieruimte 
expliciett vanuit de preferenties van een bepaalde gebruikersgroep ten aanzien van de functies 
diee een artefact vervult. Een dergelijke strategie vereist dus een goede communicatie tussen 
ontwerperss en gebruikers (een type interactie die geen equivalent kent in biologische 
evolutie).. De preferenties ten aanzien van de verschillende functies kunnen worden 
gerangschiktt van meest belangrijk tot minst belangrijk. Zoekactiviteit in functieruimte start 
vervolgenss in die dimensies die invloed hebben op de belangrijkste functie. Wanneer deze 
functiee is geoptimaliseerd vervolgt het zoeken in die dimensies die de op één na belangrijkste 
functiee beïnvloeden met uitsluiting van de dimensies die reeds zijn vastgesteld in het 
optimalisatieprocess van de meest belangrijke functie, et cetera. 

Naa de formele uiteenzetting van verschillende zoekstrategieën in hoofdstukken 2 en 3 
gaatt de verhandeling verder met een bespreking van eerdere empirische studies van 
technologischee ontwikkeling in hoofdstuk 4. De patronen van technologische ontwikkeling 
diee uit deze studies naar voren zijn gekomen kunnen nu worden geduid aan de hand van het 
formelee model van innovatie in complexe systemen. 
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Hett belangrijkste inzicht uit de eerdere empirische studies is dat veel producten een 
"levenscyclus""  kennen die gekenmerkt wordt door een initiële fase van experimenteren met 
verschillendee productontwerpen. In de hierop volgende fase ontstaat een competitieproces 
tussenn verschillende ontwerpen. Hierbij spelen toenemende meeropbrengsten van adoptie een 
grotee rol (Arthur 1989) hetgeen leidt tot een lock-in in een "dominant ontwerp" (Utterback en 
Abernathyy 1978), ook wel een "technologisch paradigma" genoemd (Dosi 1982). Dit 
dominantee ontwerp legt zich op als standaard aan de industrie (bijv. de metalen benzine-auto 
zoalss ontwikkeld aan het begin van de 20e eeuw of de WinTel standaard in computers aan het 
eindee van de 20e eeuw). De standaardisatie van productontwerp maakt vervolgens 
grootschaligee procesinnovaties aantrekkelijk die leiden tot geautomatiseerde 
productieprocessenn en grote dalingen in kosten en verkoopprijs. De schaalvergroting die 
hiermeee gepaard gaat leidt tot een zg. shake-out in de industrie. Veel bedrijven zijn 
gedwongenn de industrie te verlaten en een oligopolistische marktvorm is het gevolg. 

Hett ontstaan van een dominant ontwerp kan nu begrepen worden uit het 
generaliseerdee NK-model van innovatie in complexe technologische systemen. Technische 
dimensiess in systemen verschillen van elkaar in het aantal functies waarop deze betrekking 
hebben.. Doorgaans kent een systeem enkele "kerncomponenten" die van invloed zijn op vele 
functiess en vele "perifere componenten" die slechts van invloed zijn op één of enkele 
functies.. Uit het model van complexe systemen kan worden afgeleid dat een mutatie in een 
kerncomponentt een lage kans van slagen heeft aangezien de positieve effecten van de mutatie 
opp sommige functies doorgaans teniet worden gedaan door de negatieve effecten op andere 
functies.. Derhalve zullen ontwerpers, wanneer ze eenmaal gekozen voor bepaalde 
oplossingenn voor kerncomponenten, hun aandacht richten op perifere componenten om het 
dominantee ontwerp verdere te verbeteren. Overheidsbeleid dat alleen middels prijsbeleid 
trachtt om ontwerpers te bewegen tot substitutie van kerncomponenten (zoals de substitutie 
vann fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen) heeft derhalve weinig effect. Een 
hogeree prijs kan teniet worden gedaan door zoeken in fucntieruimte: door middel van 
gerichtee innovaties in perifere elementen kunnen specifieke functies van het bestaande 
paradigmaa verder worden verbeterd. 

Dee invariantie van de kerncomponenten duidt de aard van het "dominante ontwerp" of 
hethet "technologisch paradigma" aan. Hiermee hebben deze begrippen een formele betekenis 
gekregenn daar waar deze begrippen tot dusver alleen een empirische lading hadden. Merk op 
datt de kerncomponenten van een technologie soms aan verandering onderhevig zijn. 
Wanneerr een verandering van een kerncomponent zich met succes verspreidt in de markt 
spreektt men dan ook van een verandering van paradigma en van een technologische 
revolutie.. Voorbeelden hiervan is de introductie van stoomschepen die geleidelijk 
zeilschepenn hebben vervangen en de introductie van straalmotoren in gevechtsvliegtuigen die 
geleidelijkk de propellermotor hebben vervangen. 

Hett empirische gedeelte van het proefschrift betreft een viertal studies waarvan een drietal 
reedss is gepubliceerd (Frenken e.a. 1999; Frenken en Leydesdorff 2000; Frenken 2000). In 
dezee studies staan twee vragen voorop. Op welke wijze kan het ontstaan en verdwijnen van 
technologischee paradigma empirisch worden aangetoond ? En, kunnen we bewijs vinden van 
technologischee paradigma's in gegevens over ontwerpen van een viertal artefacten 
(vliegtuigen,, helicopters, motoren, en computers) ? 

Dee eerste vraag is een methodologische vraag. De methodologie die in het proefschrift 
gebruiktt wordt, is gebaseerd op entropiestatistiek zoals ontwikkeld door Theil (1967, 1972). 
Mett deze statistiek kunnen veranderingen in frequentieverdelingen in multi-dimensionale 
mogelijkhedenruimtenn van artefacten gekarakteriseerd worden. Entropie is een index van 
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wanordee of variëteit in een frequentieverdeling. In het hypothetische geval waarin alle 
ontwerperss blindelings een ontwerp zouden kiezen zonder enige vorm van evaluatie, hebben 
allee mogelijk ontwerpen in de mogelijkhedenruimte dezelfde kans op de markt gebracht te 
worden.. In dat geval is er sprake van maximale entropie (variëteit). In een ander, minder 
hypothetischh geval, waarin alle ontwerpers hetzelfde ontwerp zouden verkiezen, is er één 
ontwerpp dat volledig domineert en is er sprake van minimale entropie (variëteit). In dat geval 
kann men spreken van een volledig dominerend technologisch paradigma. Tevens kunnen 
anderee berekeningen gemaakt worden aan de hand van entopiestatistiek zoals de mate van 
afhankelijkheidd tussen technische dimensies waarmee de complexiteit in het systeem 
gelokaliseerdd kan worden, en de mate waarin bedrijven zich specialiseren in een 
deelverzamelingg van ontwerpen. 

Dee resultaten van de empirische analyse zijn niet eenduidig hetgeen belangrijke 
vervolgvragenn oproept. De evolutie van de helicopter technologie komt precies overeen met 
dee voorspellingen dat een "technologisch paradigma" ontstaat en er een shake-out van 
bedrijvenn plaatsvindt. In het geval van de vliegtuigmarkt is er slechts korte tijd sprake 
geweestt van een aanstaand technologisch paradigma in de jaren dertig en veertig. Deze 
tendentiee werd snel onderbroken door de succesvolle introductie van andere ontwerpen. Een 
interessantee observatie is dat de shake-out van bedrijven in de vliegtuigmarkt wél heeft plaats 
gevondenn (rond 1940). Deze observatie duidt erop dat shake-out fenomenen niet per se één-
op-éénn overeenkomen met het ontstaan van een technologisch paradigma. 

Eenn verklaring voor het uitblijven van een technologisch paradigma in de 
vliegtuigmarktt wordt gegeven door Frenken e.a. (1999) die menen dat de mogelijkheden tot 
dee creatie van nieuwe niches ertoe heeft bijgedragen dat alternatieve ontwerpen naast elkaar 
blevenn bestaan. De vliegtuigmarkt is dan ook een voorbeeld van een markt met een sterk 
heterogenee selectie-omgeving zoals gemodelleerd kan worden in het generaliseerde NK-
model.. In de studie naar de vliegtuigmarkt door Frenken (2000) is tevens gekeken naar de 
specialisatiepatronenn van verschillende landen in verschillende technologische ontwerpen en 
dee markttoepassingen ervan. De mate van specialisatie bleek sterk toegenomen te zijn na 
19400 hetgeen duidt op lokale leerprocessen tussen producenten, afnemers en nationale 
overheden,, die op deze manier de technologische variëteit in stand houden. 

Hett proefschrift sluit af met een reeks van theoretische en empirische vervolgvragen. De 
theoretischee vragen zijn gebaseerd op de vele andere mogelijkheden die het raamwerk van 
hett gegeneraliseerde NK-model biedt om innovatieprocessen te modelleren. Een belangrijke 
vervolgvraagg is in welke mate het innovatieproces gedecentraliseerd kan worden zodat de 
kosten-- en tijdsvoordelen van arbeidsdeling tijdens het innovatieproces benut kunnen worden. 
Inn het ontwerpen van complexe systemen heeft decentralisatie evenwel ook belangrijke 
nadelenn aangezien de coördinatie tussen de verschillende onderdelen van het systeem 
moeilijkerr te realiseren is. Alternatieve organisatievormen waarin een zekere mate van 
coördinatiee wordt gecombineerd met een zekere mate van arbeidsdeling kunnen tevens 
wordenn gemodelleerd in het NK-model. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van het 
innovatieprocess in netwerken zoals de auteur recentelijk heeft laten zien (Frenken 2001). 

Hett empirisch onderzoek kan op minstens twee manieren worden voortgezet. Ten 
eerstee is er behoefte aan entropie analyses van andere technologische artefacten. Aangezien 
inn deze studie slechts vier artefacten zijn onderzocht, kunnen de uitkomsten niet 
gegeneraliseerdd worden. Onderzoek naar de kwantitatieve geschiedenis van andere artefacten 
inn termen van variëteit zal meer licht kunnen werpen op de algemene patronen van 
technologischee evolutie. Aangezien gegevens over artefacten niet automatisch beschikbaar 
zijnn via statistiek bureaus verdient de dataverzameling extra aandacht. 

323 3 



Eenn tweede manier om het empirische programma voort te zetten is door te kijken 
naarr de relatie tussen technologische variëteit en macro-economische variabelen zoals bruto 
nationaall  product, werkloosheid en handelsstromen. Volgens Pasinetti's theorie (1981) en 
Saviottii  (1996) kunnen economische systemen alleen door de creatie van nieuwe producten 
enn diensten voorkomen dat economische groei stagneert en werkloosheid structureel wordt. 
Hett belang van een toetsing van deze theorie is evident, maar vereist wel een nauwkeurige 
dataverzamelingg van veel producten. Wanneer deze gegevens beschikbaar zijn, kan gebruik 
gemaaktt worden van de indices van variëteit zoals ontwikkeld in dit proefschrift. 

Koenn Frenken 

Amsterdam,, september 2001 
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